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وعلى آله وصحبه اهلل بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول  
 .ومن وااله ، وبعد 

يجوز تقديم الجواب على شرطه ، وذهبوا  ذهب النحاة إلى أّنه الفقد  
وهذا هو مذهب  بدالا من ذلك إلى جواز حذفه إذا تقّدم الشرط ما يدّل عليه ،
فقد ذهبوا إلى جواز البصريين ، وهو السائد في كتب النحو ، أّما الكوفيون 

ومن أعالم البصريين من أجاز ذلك شروط دون تقديم الجواب على شرطه من 
ا كأبي زي قال  ( )د األنصاري ، واألخفش ، والمازني ، وأبي العّباس المبرِّدأيضا

إّنه إذا تقّدم على أداة الشرط ما هو جواب من حيث المعنى فليس )): الرضي 
عند البصريين بجواب له لفظاا ؛ ألّن للشرط صدر الكالم ، بل هو دالٌّ عليه 

ا ، ولم يصّدر بل هو جواب في اللفظ أي: وكالعوض عنه ، وقال الكوفيون  ضا
 ( ) ((بالفاء لتقدمه ، فهو عندهم جواب واقع في موقعه

فكذلك  تقديم الجواب على شرطه ،  وكما اختلف النحاة في قضية 
ذلك أنَّ المفسرين يفسرون اآليات ؛ أهل التفسير  في هذه القضيةاختلف 

لى و  ، القرآنية استناداا إلى ما ذهب إليه النحاة ن في كا  تب النحو ، ما هو مدوَّ
لم يظهروا هذا االختالف إاّل عند تفسير قوله في كتب التفسير إاّل أّن المفسرين 

فقد منع الطبري { 2 : يوسف }ِبَها َلْواَل َأن رََّأٰى ُبْرَهاَن َربِِّه﴾َوَهمَّ ﴿:  تعالى 
 َن َربِِّه﴾ِبَها َلْواَل َأن رََّأٰى ُبْرَهاَوَهمَّ ﴿: تقديم الجواب على شرطه في قوله تعالى 

، لقد قمُت لوال زيد :  أّن العرب ال تقدِّم جواب لوال قبلها ، ال تقول ))وذكر 
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: وذهب الزجاج إلى ما ذهب إليه الطبري فقال  ( )((لوال زيد لقمتُ : وهي تريد 
ضربتك لوال زيد ، وال هممُت بك لوال زيد ، : وليس في الكالم بكثير أن تقول ))

ولقد هّمت : تجاب بالالم ، فلو كان ( لوال)يد لهممُت بك ، ولوال ز : إّنما الكالم 
يعني أّنه يبعد  ( ) ((به ولهّم بها لوال أن رأى برهان رّبه ، لكان يجوز على بعد

عدم :  إحداهما تقدمه ، واألخرى: من جهتين ( لوال)َوَهّم ِبَها﴾ جواباا لر﴿جعل 
 .اقترانه بالالم 

في قوله تعالى فذكروا أّن لى شرطه ، أجاز تقديم الجواب عمن ومنهم  
ْت ِبِه َوَهّم ِبَها َلْواَل َأن رََّأٰى ُبْرَهاَن َربِِّه﴾  تقديماا وتأخيراا ، والتقدير ﴿:  : َوَلَقْد َهمَّ

حرف شرط ، وتفيد امتناع الجواب ( لوال)لوال أن رأى برهان رّبه لهّم بها ، و
لقد قارفَت لوال أن : كما تقول  لوجود الشرط ، فالهّم منفي لوجود البرهان ،

عليها ، ( لوال)ب اعصمك اهلل ، فلّما رأى البرهان لم يقع منه الهّم ، فقّدم جو 
لوال أّن فالناا : قد كنَت من الهالكين لوال أّن فالناا خّلصك ، أي : كما يقال 

  (3)خّلصك لكنَت من الهالكين

لوال أن رأى برهان : في الكالم تقديم وتأخير ، أي )): قال القرطبي و  
كنُت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلّما أتيُت : ربِّه هّم بها ، قال أبو حاتم 

ْت ِبِه َوَهّم ِبَها َلْواَل َأن رََّأٰى ُبْرَهاَن َربِِّه﴾ اآلية قال أبو عبيدة ﴿على قوله  َوَلَقْد َهمَّ
ه ولوال أن رأى برهان ربِّه ولقد هّمت ب: هذا على التقديم والتأخير ، كأّنه أراد : 

 ( 2)((لهّم بها

                                                

     /  جامع البيان (   )

عرابه للزجاج معاني ال (  )    3/2قرآن وا 
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متقدِّم عليها ، ( لوال)إّن جواب : وال تقول : ))قال أبو حّيان األندلسي و  
ن كان ال يقوم دليل على امتناع ذلك ، بل صريح أدوات الشرط العاملة  وا 
مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها ، وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ، ومن 

وال التفات إلى 111ري ، وأبو العباس المبرِّدصريين أبو زيد األنصاأعالم الب
! ولهّم بها ، كان بعيداا فكيف مع سقوط الالم ؟: ولو كان الكالم : قول الزجاج 

ّنما هو ﴿: ألّنه يوهم أّن قوله  َوَهّم ِبَها﴾ هو جواب ، ونحن لم نقل بذلك ، وا 
ب فالالم ليست بالزمة ؛ لجواز دليل الجواب ، وعلى تقدير أن يكون نفس الجوا

: إذا كانت بصيغة الماضي بالالم ، وبغير الم ، تقول ( لوال)أّن ما يأتي جواب 
ِبَها﴾  َوَهمّ ﴿: لوال زيد ألكرمتك ، ولوال زيد أكرمتك ، فمن ذهب إلى أّن قوله 

وقد استدّل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في 111هو نفس الجواب لم يبعد
َبْطَنا َعَلٰى َقْلِبَها : ال اهلل تعالى لسان العرب ق ﴿ِإن َكاَدْت َلتُْبِدي ِبِه َلْواَل َأن رَّ

 (  ) (({1 : القصص }ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن﴾
ولوال أن رأى برهان ربِّه لهّم بها ، فقّدم : فالتقدير : ))وقال ابن عاشور  

الم التي يكثر اقتران الجواب على شرطه لالهتمام به ، ولم يقرن الجواب بال
ا ؛ وألّنه لّما ُقّدم على ( لوال)جواب  ُكِره قرنه بالالم ( لوال)بها ؛ ألّنه ليس الزما

ْت ِبِه﴾﴿قبل ذكر حرف الشرط ، فيحسن الوقف على قوله  ليظهر  َوَلَقْد َهمَّ
كنُت أقرأ غريب القرآن : قال أبو حاتم 000َوَهّم ِبَها﴾﴿ بجملة معنى االبتداء

ْت ِبِه َوَهّم ِبَها َلْواَل َأن رََّأٰى ُبْرَهاَن ﴿ي عبيدة فلّما أتيُت على قوله على أب َوَلَقْد َهمَّ
ولقد هّمت : هذا على التقديم والتأخير ، كأّنه أراد : َربِِّه﴾ اآلية قال أبو عبيدة 

بأّن جواب  وطعن في هذا التأويل الطبري،  به ولوال أن رأى برهان ربِّه لهّم بها
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ال يتقدم عليها ، ويدفع هذا الطعن أّن أبا عبيدة لّما قال ذلك علمنا أّنه ال ( لوال)
 ( )(((لوال)يرى منع تقديم جواب 

ا على شرطه في   الشرطية ، وجاء ( إن)وقد كثُر مجيء الجواب ُمقدَّما
 .الشرطيتين ( لوال)و( إذا)كذلك في بضعة مواضع في 

ن كان هو مذهب : نواقض مذهب البصريين وتهافته   البصريين ، وا 
َة ما ينقضه ، ويمكن استنباط هذه  المذهب السائد ، مذهب متهافت وَثمَّ

 :النواقض من أقوال أتباع البصريين أنفسهم ، أجملها فيما يأتي 
ا تقديم الجواب على  تبّين لي-   أّن البصريين أنفسهم يجيزون أيضا

ونه هذا اإلعراب إاّل إذا شرطه ، لكّنهم ال يعّدونه جواب الشرط ، وال يعرب
الشروط اللفظية التي من بينها ظهور عالمة الجزم عليه إذا كان  فيه توافرت

ا ، واالقتران بالفاء إذا كان جملة اسمية  أو فعاَل داالا على  ،فعالا مضارعا
يعني )قال صاحب الكتاب : ))جاء في شرا المفّصل البن يعيش  الطلب ،
، ونحو هام في أّن شيئاا مما في حيِّزه ال يتقّدمه والشرط كاالستف( الزمخشري

آتيك إن تأتني ، وقد سألتك لو أعطيتني ، ليس ما تقّدم فيه جزاء ، : قولك 
ا وارداا على سبيل اإلخبار ، والجزاء محذوف يعني )قال الشارا 111ولكن كالما

آتَك  :على أداته ، فال تقول ( يعني الجواب)وال يتقّدم الجزاء 111(ابن يعيش
، وأحسْن إليك إن أكرمتني بالجزم على الجواب ؛ ألّن الجزاء ال يتقّدم إن أتيتني 

آتيك إن أتيتني ، وأحسُن إليك إن : على ما ذكرناه ، فإن رفعَت ، وقلَت 
أنِت طالق إن دخلِت الدار ، وأنا ظالم إن فعلُت ، : أكرمتني ، جاز ، ومثله 

ّنما  والجواب 111ُعقَِّب بالشرطهو كالم مستقل ولم يكن ما تقّدم جواباا ، وا 
محذوف ، وليس ما تقّدم بجواب ، أال ترى أّن الجواب إذا كان فعالا كان 

ن كان جملة اسمية لزمته الفاء ، وكان يجب أن يقال  فأنِت : مجزوماا ، وا 
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وليس ما تقّدم : طالق إن دخلِت الداار ، كما تقوله إذا تأّخر ؟ وهذا معنى قوله 
،  اء مقدَّماا ، ولكن كالماا وارداا على سبيل اإلخبار ، والجزاء محذوففيه جز 

ذا أعملتها ( إن)ك إن تأتني ؛ ألّنك جزمَت برآت: واعلم أّنه ال يحسن أن تقول  وا 
أتيتَك إن آتيتني جاز ؛ : لم يكن بدٌّ من الجواب ، ولم تأت بجواب ، ولو قلَت 

 ( ) ((بجواب ألّن حرف الشرط لم يجزم فساغ أن ال تأتي
( إن)جواب على تقّدم الإذا  أّنه بوضوا األخير ويفهم من هذا الكالم  

، أو كان الشرط فعالا ماضياا ، ، وكانا فعلين ماضيين كما مّثل الشرطية 
ساغ أن ال تأتي بجواب مقّدر ؛ ألّنه ساغ جعل ما والجواب المتقّدم فعل أمر 

م ، وعالمة الجزم ال تظهر على تقّدم هو الجواب ؛ لعدم ظهور عالمة الجز 
وحسب وساغ لذا جاز ، وكذلك ال تظهر على فعل األمر  الماضي ،الفعل 

 : بعينه هو الجواب أن ُيجعل ما تقّدم الشرط مذهب البصريين أنفسهم 
 {11: األعراف }﴾ا ِإن ُكنَت ِمَن اْلُمْرَسِلينَ ﴿اْئِتَنا ِبَما َتِعُدنَ : قوله تعالى في 

 {5 : الجاثية }﴿اْئُتوا ِبآَباِئَنا ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن ﴾ :وقوله تعالى 
 {   : البقرة }﴿ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن﴾: وقوله تعالى 
 { 1 : البقرة }﴾ن ُكنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدونَ ﴿َواْشُكُروا ِللَّرِه إِ : وقوله تعالى 
َبا ِإن ُكنُتم ْمْؤِمِنينَ َي ِمَن ال﴿َوَذُروا َما َبقِ : وقوله تعالى   {12 : البقرة }﴾رِّ
  {51: المائدة }﴾للَّرَه ِإن ُكنُتم ْمْؤِمِنينَ ﴿َواتَُّقوا ا: وقوله تعالى 

ّنما هو كالم : ))تقدم قول ابن يعيش -   ولم يكن ما تقّدم جواباا ، وا 
، أال ترى  والجواب محذوف ، وليس ما تقّدم بجواب111مستقل ُعقَِّب بالشرط

ن كان جملة اسمية لزمته الفاء ،  ا ، وا  أّن الجواب إذا كان فعالا كان مجزوما
 ((فأنِت طالق إن دخلِت الداار ، كما تقوله إذا تأّخر ؟: وكان يجب أن يقال 
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؛ أّن ما تقّدم الشرط ال يصح جعله هو الجواب : يعني كما هو واضح  
ية التي من أهّمها الجزم إذا كان فعالا ط اللفظو ألّنه ال تتوافر فيه أحكام الشر 

ا ، واالقتران بالفاء إذا كان جملة اسمية ، أو فعالا داالا على الطلب  مضارعا
وحسب مذهب وهذا يعني أّنه إذا توافرت فيه هذه الشروط اللفظية ساغ وجاز 

 :في قوله تعالى جعله هو الجواب البصريين أنفسهم 
  {43: آل عمران }﴾ُلوَها ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ تْ ﴿َفْأُتوا ِبالتَّْوَراِة َفا

 {15 : آل عمران }﴾اُفوِن ِإن ُكنُتم ْمْؤِمِنينَ ﴿َفاَل َتَخاُفوُهْم َوخَ : وقوله تعالى 
اِدِقينَ ﴿َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدنَ : وقوله تعالى   {11: األعراف }﴾ا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ
 {3 : المائدة }﴾كَُّلوا ِإن ُكنُتم ْمْؤِمِنينَ ﴿َوَعَلى اللَّرِه َفَتوَ : وقوله تعالى 
 {22: يونس }َعَلْيِه َتَوكَُّلوا ِإن ُكنُتم ْمْسِلِميَن ﴾فَ ﴿: وقوله تعالى 
اِدِقينَ ﴿َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدنَ : وقوله تعالى   { 3: هود }﴾ا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ
 {12: يوسف }اِذِبيَن ﴿﴾﴿َقاُلوا َفَما َجَزاُؤُه ِإن ُكنُتْم كَ : وقوله تعالى 
 {63: األنبياء }﴾نَ ﴿َفاْسَأُلوُهْم ِإن َكاُنوا َينِطُقو : وقوله تعالى 
اِدِقينَ ﴿َقاَل َفْأِت بِ : وقوله تعالى   { 3: الشعراء }﴾ِه ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ
ادِ ﴿: وقوله تعالى   {52 : الشعراء }﴾ِقينَ َفْأِت ِبآَيٍة ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ
 {51 : الصافات }﴿َفْأُتوا ِبِكَتاِبُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن ﴾:  وقوله تعالى
 {36: الدخان }﴿َفْأُتوا ِبآَباِئَنا ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن ﴾: وقوله تعالى 
اِدِقينَ ﴿َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدنَ : وقوله تعالى   {  : األحقاف }﴾ا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ
 {32: الطور }﴾ْثِلِه ِإن َكاُنوا َصاِدِقينَ َحِديٍث مِّ ﴿َفْلَيْأُتوا بِ : وقوله تعالى 
 {4: األعلى }﴾كِّْر ِإن نََّفَعِت الذِّْكَرىٰ ﴿َفذَ : وقوله تعالى 

أن يكون ما يصلح القرآنية فقد جاء ما تقّدم الشرط في هذه الشواهد  
 جواباا للشرط وموافقاا لشروطه التي وضعها البصريون أنفسهم

أنِت طالق إن : فأّما إذا تقّدم مثل قولك )): قال ابن الحاجب -3 
كما ذهب )دخلِت الدار ، فهذا مما اختُِلف فيه ، فمنهم من يقول هو الجزاء 
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كما ذهب )هو جملة مستقّلة دّلت على الجزاء : ، ومنهم من يقول ( الكوفيون
تمّسك والوجه أّن الجزاء مقدَّر مثله إاّل أّنه ُحِذَف للعلم به ، وي111( البصريون

إخباراا مطَلقاا وليس ُمعلَّقاا كان من ذهب إلى األول بأّن هذا الكالم المتقّدم لو 
ن لم تدخل الدار ، ولّما لم يكن ذلك ، وكان على الشرط  لوجب أن ُتطلَّق وا 

باإلجماع وجب أن يقضى ، إن دخِت الدار فأنِت طالق : بمثابة ما لو قال 
إاّل ما ُعّلَق على الشرط ، وهو معنى قوّي إذ ال معنى للجواب  ؛ عليه بالجواب

 ( ) ((إاّل أّن األحكام اللفظية تعارضه
جملة شرطية تقّدم فيها الجواب كّل المثال يعْد أكبر دليل على أّن وهذا  

وجب تعلق هذا الجواب بالشرط المتأخر عنه ، وال يصّح أن على شرطه ، 
الشرطية ( إن)على ينطبق  ا الوهذ ،يكون جملة مستقّلة ، أو إخباراا مطلقاا 
 ا من أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة الجازمة وحدها ، بل على غيرها أيضا 

  : الشرطية ، كقوله تعالى ( إذا)، كر
 { 4: النحل }﴾ِإَذا َعاَهدْتمْ  ﴿َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَّرهِ 

 {35: اإلسراء }﴾ْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتم﴿َوَأ: تعالى  وقوله
 { 2 : البقرة }﴿َوَأْشِهُدوا ِإَذا َتَباَيْعُتْم﴾: وقوله تعالى 
بََّك ِإَذا َنِسيتَ َواذْ ﴿: وقوله تعالى   {2 : الكهف }﴾ُكر رَّ

 : الشرطية ، كقوله تعالى ( لوال)و
 { 23: األعراف }﴿َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْواَل َأْن َهَداَنا اللَّرُه﴾

 {  2: الفرقان }اَد َلُيِضْلَنا َعْن آِلَهِتَنا َلْواَل َأن َصَبْرَنا َعَلْيَها﴾﴿ِإن كَ : وقوله تعالى 
َبْطَنا َعَلٰى َقلْ : وقوله تعالى   {   : صص الق}﴾ِبَها﴿ِإن َكاَدْت َلتُْبِدي ِبِه َلْواَل َأن رَّ

ا على هذا ما ينطبق : أي  اَل ِبَها َلوْ َوَهمَّ ﴿: الشرطية في قوله تعالى ( لوال)أيضا
فيحسم الخالف كّله في هذه القضية بأّن { 2 : يوسف }َأن رََّأٰى ُبْرَهاَن َربِِّه﴾

                                                

 516-515حاجب ص لاإليضاا في شرا المفصَّل البن ا(   )
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( لوال)بر ﴾ِوَهَم ِبَها﴿لم يهّم أصالا ؛ ألّنه عند ثبوت تعلق يوسف عليه السالم 
امتناع : حرف امتناع لوجود ، أي ( لوال)يفيد امتناع الهّم لوجود البرهان ؛ ألّن 

 الجواب لوجود الشرط 
ا إلى ما تقّدم نقول -2  : مثالا في قوله تعالى لو أريد إّنه : استنادا

َبا ِإن ُكنُتم ْمْؤِمِنينَ ﴿َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن ال الجواب عدم تعلق  {12 : البقرة }﴾رِّ
وأريد أن يكون للشرط جواب متأخر محذوف ، المتقدِّم بالشرط الذي بعده ، 

ن كنتم مؤمنين ، و : قيل لُعِطف عليه ما بعده ، و  ذروا ما بقي من الربا وا 
يوسف }ِبَها َلْواَل َأن رََّأٰى ُبْرَهاَن َربِِّه﴾َوَهمَّ ﴿: وكذلك لو أريد هذا في قوله تعالى 

جاز عدم تعلق الشرط : وهّم بها ولوال أن رأى برهان رّبه ، أي : لقيل { 2 : 
جاء الشرط  لوبما بعده ، وجاز أن يكون للشرط جواب مقدَّر محذوف ، 

ه بما قبله ، معطوفاا على ما قبله ، لكن لّما جاء غير معطوف دّل على تعلق
د فيكون ما تقّدم الشرط هو الجواب بعينه ، والجدير بالذكر أّن الشرط لم ير 

  .فيها الجواب على شرطه التي تقّدم  معطوفاا في كّل الشواهد القرآنية
الجواب أّنه ال بدَّ من تقدير  مما يدّل على أّن ما تقّدم الشرط هو-5 

طية ر الش( إذا)الجواب المحذوف بعد الشرط بلفظه المذكور قبله في شواهد 
ِإَذا  ﴿َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَّرهِ : القرآنية السابقة ، فال بّد مثالا من جعل قوله تعالى 

: قوله تعالى وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدتم فأوفوا بعهد اهلل ، و : بتقدير  ﴾َعاَهدْتمْ 
وأوفوا الكيل إذا كلتم فأوفوا الكيل ، بل ال بّد : بتقدير  ﴾ْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتم﴿َوَأ

من تقدير الجواب المحذوف بعد الشرط بنفس لفظه المذكور قبله ، في شواهد 
﴿َفاَل : ال مفّر مثالا من جعل قوله تعالى : الشرطية السابقة ، أي ( إن)

إن كنتم فال تخافوهم وخافون : بتقدير  ﴾اُفوِن ِإن ُكنُتم ْمْؤِمِنينَ َوخَ َتَخاُفوُهْم 
ا ِإن ُكنَت ِمَن ﴿َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدنَ : مؤمنين فال تخافوهم وخافون ، وقوله تعالى 

اِدِقينَ  ،  إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعدنافأتنا بما تعدنا : بتقدير  ﴾الصَّ
فعليه توكلوا إن كنتم : بتقدير  ِه َتَوكَُّلوا ِإن ُكنُتم ْمْسِلِميَن ﴾َعَليْ فَ ﴿: وقوله تعالى 
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: بتقدير  ﴾نَ ﴿َفاْسَأُلوُهْم ِإن َكاُنوا َينِطُقو : وقوله تعالى مسلمين فعليه توكلوا ، 
َفْأِت ِبآَيٍة ِإن ُكنَت ِمَن ﴿: وقوله تعالى ، فاسألوهم إن كانوا ينطقون فسألوهم 

ادِ  وقوله تعالى فأِت بآية إن كنَت من الصادقين فأت بآية ، : ر بتقدي ﴾ِقينَ الصَّ
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا : بتقدير  ﴾ْثِلِه ِإن َكاُنوا َصاِدِقينَ ﴿َفْلَيْأُتوا ِبَحِديٍث مِّ : 

بتقدير  ﴾كِّْر ِإن نََّفَعِت الذِّْكَرىٰ ﴿َفذَ : وقوله تعالى ، صادقين فليأتوا بحديث مثله 
 عت الذكرى فذكِّْر فذكِّْر إن نف: 
يجوز حذف ))إّنه : واضح من قولهم  والقول بوجوب هذا التقدير  

بقاء فعل الشرط ، إذا جاء الشرط عقيب كالم يدّل على  الجواب ، وا 
حتى إّنهم  ((دالٌّ عليه وكالعوض عنه))بأّنه : وقولهم المذكور  ( )((الجواب

ذكر فقد  كور قبله ،قّدروا الجواب المحذوف بعد الشرظ بنفس لفظه المذ
يجوز حذف جواب الشرط واالستغناء ))ّنه أ البصريون أنفسهم ، كما تقّدم

أنت ظالم إن فعلَت ، : بالشرط عنه ، وذلك عندما يدّل دليل على حذفه نحو 
أنَت ظالم إن فعلَت : عليه ، والتقدير ( أنت ظالم)فحذف جواب الشرط ، لداللة 

قد كنَت من الهالكين لوال أّن : ونحو :  ( )((همفأنَت ظالم ، وهو كثير في لسان
 (3)لوال أّن فالناا خّلصك لكنَت من الهالكين: فالناا خّلصك ، أي 

حين ذهب البصريون إلى أّن مرا تقردم الشررط لريس هرو الجرواب ، برل -6 
: قولرره تعررالى )) :جرراء فرري الرردر المصررون هررو محررذوف ، اضررطروا إلررى تقررديره ، 

جوابهررا محررذوف لداللررة مررا { 11: الفرقرران }ِبُكررْم َربِّرري َلررْواَل ُدَعرراُؤُكْم﴾﴿ُقررْل َمررا َيْعَبررُأ 
: مرا عبرأُت برك أي : ويقال 111لوال دعاؤكم ما عنى بكم وال اكترث: تقّدم ، أي 

                                                

  353المقرِّب البن عصفور ص (   )

البحرررر : وينظرررر  5  / شرررية الخضرررري علرررى ابرررن عقيرررل حاو  2/32شرررا ابرررن عقيرررل  (   )
 6/261والدر المصون  5/322المحيط 

  52 /2زاد المسير البن الجوزي : ينظر (  3)
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معنرى مرا يررادف قّدر الجواب المحذوف بعد الشررط ب ( ) ((ما اهتممت وال اكترثت
ن قدروه هنا بما يرادفه فقه ،  ما تقدم د قّدروه بلفظه في الشواهد األخررى ، فقرد وا 
{ 23: األعرراف }﴿َوَمرا ُكنَّرا ِلَنْهتَرِدَي َلرْواَل َأْن َهرَداَنا اللَّررُه﴾: قوله تعرالى مثالا  جعلوا
 ( ) أن هدانا اهلل ما كنا لنهتدي ما كّنا لنهتدي لوال: بتقدير 

بتقدير { 2 : يوسف }َربِِّه﴾ ن رََّأٰى ُبْرَهانَ َوَهمَّ ِبَها َلْواَل َأ﴿: وقوله تعالى  
 (3) وهّم بها لوال أن رأى برهان رّبه لهّم بها: 
﴿ِإن َكاَد َلُيِضْلَنا َعْن آِلَهِتَنا َلْواَل َأن َصَبْرَنا : وقوله تعالى  

صبرنا عليها  ليضّلنا عن آلهتنا لوال أن إن كاد: بتقدير {  2: الفرقان }َعَلْيَها﴾
 (2)لنا عن آلهتنالكاد يض

َبْطَنا َعَلٰى : وقوله تعالى   ﴿ِإن َكاَدْت َلتُْبِدي ِبِه َلْواَل َأن رَّ
 به لوال أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي: بتقدير {   : القصص }﴾ِبَهاَقلْ 

 (5)تبدي به  لكادت
أنَت ظالم إن : أنت ظالم إن فعلَت ، بتقدير )): وقد جعلوا قول العرب  

 (6) ((فعلَت فأنَت ظالم
باللفظ فضاّل هذه التقديرات كما تجدها غير مستساغة ، وفيها تكرار ف 

المذكور والمقّدر ، : مرتين ، وهذا متأتٍّ من تكرار الجواب بالمعنى عن التكرار 
                                                

 2/511الدر المصون  (   )

 2 5/3الدر المصون للحلبي و  2 2/ التبيان في إعراب القرآن : ينظر (   )

 52/ التبيان في إعراب القرآن للعكبري : ينظر (  3)

 2/225الدر المصون للحلبي : ينظر (  2)

 2/653والدر المصون للحلبي  322-5/323البحر المحيط : ينظر (  5)

البحرر المحريط : وينظرر  5  / حاشرية الخضرري علرى ابرن عقيرل و ، ابرن عقيرل   شررا(  6)
 6/261والدر المصون  5/322
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في  الستسيغ تقديره كما استسيغ تقدير الجوابولو صّح أّن الجواب محذوف 
وبة ، ويكثر ذلك في حذف األج: ))، جاء في البرهان  باب تقديم الجوابغير 

: األنعام }﴾ٰى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّارِ ﴿َوَلْو َترَ : قوله تعالى ك( لوال)و( لو)جواب 
وقوله تعالى  {31: األنعام }﴿َوَلْو َتَرٰى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلٰى َربِِّهْم﴾: وقوله تعالى { 1 
َوَلْو ﴿: وقوله تعالى  { 3: سبأ }﴾ِهمْ وَن ِعنَد َربِّ ﴿َوَلْو َتَرٰى ِإِذ الظَّاِلُموَن َمْوُقوفُ : 

وقوله { 51:األنفال }﴾مْ اْلَماَلِئَكُة َيْضِرُبوَن ُوُجوَههُ  ۙ  َتَرٰى ِإْذ َيَتَوفَّى الَِّذيَن َكَفُروا 
{   : السجدة }﴾َد َربِِّهمْ ﴿َوَلْو َتَرٰى ِإِذ اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعن: تعالى 

ه تقدير { 43: األنعام }َتَرٰى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت﴾ ﴿َوَلوْ : وقوله تعالى 
منقلبهم ، أو لرأيَت سوء و  يَت عجباا ، أو أمراا عظيماا ،لرأ: في هذه المواضع 

ٰى ِإْذ ﴿َوَلْو َترَ : جعل قوله تعالى مثالا ، فقد استسيغ ( )((أحوالهمأيت سوء ر ل
ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت عجباا ، وقوله : ير بتقد ﴾ُوِقُفوا َعَلى النَّارِ 

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم : بتقدير  ﴿َوَلْو َتَرٰى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلٰى َربِِّهْم﴾: تعالى 
ا ،  ﴿َوَلْو َتَرٰى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت﴾: وقوله تعالى  لرأيت أمراا عظيما

وقوله  الظالمون في غمرات الموت لرأيت سوء أحوالهم ،ولو ترى إذ : بتقدير 
بتقدير  ﴾مْ اْلَماَلِئَكُة َيْضِرُبوَن ُوُجوَههُ  ۙ  َوَلْو َتَرٰى ِإْذ َيَتَوفَّى الَِّذيَن َكَفُروا ﴿: تعالى 

، وكما استسيغ المالئكة لرأيت سوء منقلبهم كفروا الذين ولو ترى إذ يتوّفى : 
َلْواَل َفْضُل اللَّرِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َوَأنَّ اللَّرَه َتوَّاٌب ﴿وَ : تقديره في قوله تعالى 

وأّن اهلل تواب ولوال فضل اهلل عليكم ورحمته : والتقدير { 1 : النور }َحِكيٌم﴾
 ( )لهلكتم رحيم 

وهذه التقديرات للجواب المحذوف هنا كّلها مستساغة ؛ وليس في  
 الجواب في الشواهد المذكورة محذوف التقدير تكرار ؛ ألّنه قد  صّح أنّ 

                                                

 523البرهان في علوم القرآن للزركشي ص (   )

 2/322لدر المصون ا: ينظر  (  )
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أنِت طالق إن : فأّما إذا تقّدم مثل قولك ))تقدم قول ابن الحاجب -1 
كما ذهب )دخلِت الدار ، فهذا مما اختُِلف فيه ، فمنهم من يقول هو الجزاء 

كما ذهب )هو جملة مستقّلة دّلت على الجزاء : ، ومنهم من يقول ( الكوفيون
ويتمّسك  مثله إاّل أّنه ُحِذَف للعلم به ، جه أّن الجزاء مقدَّروالو 111( البصريون

من ذهب إلى األول بأّن هذا الكالم المتقّدم لو كان إخباراا مطَلقاا وليس ُمعلَّقاا 
ن لم تدخل الدار  ( ) (على الشرط لوجب أن ُتطلَّق وا 

يس ، ولإخباراا مطلقاا وجملة مستقّلة الشرط ال يصّح أن نجعل ما تقّدم  
﴿َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَي : في قوله تعالى  معّلقاا بالشرط ؛ ألّنه لو جعلناه مثالا كذلك

لجعلنا اآلية قد صّرحت بعدم الهداية ، في { 23: األعراف }َلْواَل َأْن َهَداَنا اللَّرُه﴾
حين أّن المراد امتناع عدم الهداية ، وامتناع عدم الهداية ال يكون إاّل بتعّلق ما 

قّدم الشرط بالشرط ، والنحاة قد ذهبوا إلى القول بامتناع عدم الهداية عن ت
فيحصل هناك تناقض ، الشرطية ( لوال)طريق تقدير جواب متأخر محذوف لر

من حيث النفي واإلثبات بين صريح اآلية وتقديرها ، وال يمكن تفادي وقوع 
دير ، وبوجوب جعل ما التركيب القرآني بهذا التناقض إاّل بوجوب إلغاء هذا التق

 .تقّدم الشرط هو الجواب بعينه وال جواب محذوف 
األصررل فرري  فبمررا أنّ  : وتقديمرره جررواب الشرررط حررذ  الغرررض مررن -8 

، فإّن حذفه ال بد من أن يكون لوجه من أوجره البالغرة ،  جواب الشرط أن يذكر
ذف وحررر: قرررالوا ))فررري الشرررواهد السرررابقة ، فقرررد ( لرررو)مرررن ذلرررك مرررثالا حرررذف جرررواب 

ّنمررا يحررذف لقصررد المبالغررة ؛ ألّن و 111الجررواب يقررع فرري مواقررع التفخرريم والتعظرريم ا 
السررامع مررع أقصررى تخيلرره يررذهب منرره الررذهن كررّل مررذهب ، ولررو صررّرا برررالجواب 

: قررال ابررن يعرريش و  ( ) ((فررال يكررون لرره ذلررك الوقررعلوقررف الررذهن عنررد المصررّرا برره 

                                                

 516-515اإليضاا في شرا المفصَّل البن الحاجب ص (   )

 523البرهان في علوم القرآن للزركشي ص (   )
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رررا كثيرررراا ، وقرررد جررراء ذلرررك( لرررو)وقرررد يحرررذف جرررواب )) فررري القررررآن والشرررعر ،  أيضا
﴿َوَلررْو َأنَّ ُقْرآناررا ُسرريَِّرْت ِبررِه اْلِجَبرراُل َأْو ُقطَِّعررْت ِبررِه اأْلَْرُض َأْو : فررالقرآن قولرره تعررالى 

بجررواب ، ( لررو)فلرم يررأت لرر{  3: الرعررد }َبررل لِّلَّررِه اأْلَْمررُر َجِميعارا﴾ ۙ  ُكلِّرَم ِبررِه اْلَمرْوَتٰى 
لرررو ذات سررروار لطمتنررري ، لرررم يرررأت :  ومرررن ذلررك111لكررران هرررذا القررررآن: فلررم يقرررل 

إّن : النتصرفُت ، وذلررك كلره للعلررم بموضرعه ، وقررال أصررحابنا : بجرواب ، والمررراد 
حررذف الجررواب فرري هررذه األشررياء أبلررغ فرري المعنررى مررن إظهرراره ، أال ترررى أّنررك إذا 

واهلل لئن قمُت إليرك ، وسركتَّ عرن الجرواب ، ذهرب فكرره إلرى أشرياء : قلَت لعبدك 
ألضرربّنك ، فأتيرت برالجواب : لمكروه ، فلم يدر أّيهرا يبقرى ، ولرو قلرَت من أنواع ا

 {  : النمرل }﴿أَلَُعذَِّبنَّرُه َعرَذاباا َشرِديداا﴾، لم تبق شريئاا غيرر الضررب ، ومنره قولره 
  ( ) ((ولم يعّين العقوبة ، بل أبهمها ؛ ألّن إبهامها أوقع في النفس

ررر (إذا)ومرررن ذلرررك حرررذف جرررواب  :  قرررول اهلل تعرررالىكمرررا ا ، لجعلررره أمرررراا عاما
: قرال سريبويه [ 13: الزمرر( ]َخَزَنُتهَرا َلهُرمْ  َوَقرالَ  َأْبَواُبهَرا َجاُؤوَهرا و ُفِتَحرتْ  ِإَذا َحتَّرى)
أيرن جوابهرا (  َأْبَواُبهَرا َجاُؤوَهرا وُفِتَحرتْ  ِإَذا َحتَّرى: )وسألُت الخليل عن قوله تعالى))

ر خَبرمُ ا الخبر، الجواب في الكرالم لعلرم الإنَّ العرب قد تترك في مثل هذ: ؟ فقال 
 .( )((ألي شيء وضع هذا الكالم

وقرررال ( 3)، والررواو زائررردة (وقررال لهرررم خزنتهرررا : )وذكررر األخفرررش أنَّ الجرررواب 
وواو النسرق قرد ترزاد حترى يكرون الكرالم كأّنره ال جرواب لره ، كقولره : )) ابن قتيبرة 
[  13: الزمررر( ]َخَزَنُتهَررا َلهُرمْ  َوَقررالَ  ْبَواُبهَرراَأ َجاُؤوَهررا و ُفِتَحرتْ  ِإَذا َحتَّررى: )تعرالى 

وذكر الطبري أن من النحراة مرن قرال برأن الجرواب ( 2)((قال لهم خزنتها: والمعنى 
                                                

 1  -2  /5شرا المفّصل البن يعيش (   )

 1  -4  /3وبتحقيق بديع  13 / 3 بتحقيق هرون الكتاب(  )

 . 15 معاني القرآن ص : ينظر (  )

 52 وبتحقيق إبراهيم شمس الدين ص  53 تأويل مشكل القرآن ص (  )
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اقررب األقروال إلرى ))والرواو زائردة، وذكرر برأنَّ ( َخَزَنُتهَرا َلهُرمْ  َوَقرالَ : )هو قولره تعرالى
 .( )((الصواب قول من قال بأنَّ الجواب متروك

،  سرررعدوا ، أو صررراروا إلرررى السرررعادة: إن الجرررواب محرررذوف، تقرررديره: وقيرررل 
،  (2)كيرررت وكيرررت:  ، وقيرررل تقرررديره (3)، أو أنسررروا وأمنررروا  ( )دخلوهرررا: وقيرررل تقرررديره

 (5)(( هنا لمجرد الزمان غير مضمنة معنى الشرط( إذا)))إنَّ : وقيل 
والرواو عنرردهم ( وفتحرت ابوابهررا: )ومرذهب الكروفيين أنَّ الجررواب قولره تعررالى

 .(1)فالجواب في هذه اآلية الكريمة ال يتعدى هذه االقوال (6)زائدة

نَّمرررا حرررذف ألنَّررره صرررفة ( إذا)إنَّ جرررواب : ))وقرررال الزمخشرررري محرررذوف ؛ وا 
وهررذه  (2)((ثررواب أهررل الجنررة ، فرردل بحذفرره علررى أنَّرره شرريء ال يحرريط برره الوصررف

 .اهي حقيقة حذف الجواب في هذه اآلية الكريمة ونحوه

                                                

 .23/ 2 جامع البيان (  )

عرابررره،   32/ وبتحقيرررق برررديع    2/   المقتضرررب للمبررررد: ينظرررر(  ) / 2ومعررراني القررررآن وا 
وبتحقيررق الرردكتور حامررد أحمررد الطرراهر  25/ 5 والجررامع ألحكررام القرررآن،  15  -12 
 541/ 2 وفتح القدير 5  /5 

 4 2/ يل البن الزبير الغرناطي مالك التأو : ينظر (  )

 . 36/   مغني اللبيب: ينظر(  )

 . 32 /2 التحرير والتنوير البن عاشور (  )

 .562، 55األنباري، ص بن شرا القصائد السبع الطوال ألبي بكر: ينظر(  )

/  والبيران فري غريرب إعرراب القررآن،  545/ 3الوسيط فري تفسرير القررآن المجيرد، : ينظر(  )
3 1. 

،  225/ 4، والرررردر المصررررون،  524/ 1البحررررر المحرررريط، : وينظررررر  2 / 2الكشرررراف، (  )
 .553/ 6 واللباب في علوم الكتاب، 
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فأهل اللغة والنحو والتفسير تطّرقوا إلى سر حذف الجواب في كّل  
أبواب حذفه إاّل في باب تقديم الجواب على شرطه ؛ ألّنه ال حذف في الحقيقة 

رطه ال حذف بل الذي في هذا الباب تقديم الجواب على شفي هذا الباب ، 
، وهذا   هيقولون بجواز  ال؛ ألّنهم تقديم هذا ال وهم لم يتطّرقوا إلى سرّ ، الجواب 
، وهو أّنه أّدى إلى إهمال دراسة هذا المآخذ في تبّني هذا المذهب هو أحد 
من المعروف في اللغة أنَّ تقديم ماحقه التأخير في األصل ، له و التقديم ، 

داللة بالغية، فتقديم جواب الشرط ال بد من أْن يكون له وجه من وجوه هذه 
تقديم جواب الشرط ال : تدرس هذه المواضع في باب الداللة ؛ لذا ينبغي أْن 

دأ ، حذف جواب الشرط ، شأنها في ذلك شأن تقديم الخبر على المبت: في باب 
وهناك قاعدة تكاد تكون عاّمة أّن ما حّقه  ، وتقديم المفعول به على فعله
 .التأخير ال ُيقّدم إاّل لالهتمام به 

ُقدِّم الجواب على شرطه : م الجواب على شرطه لالهتمام به تقدي 
طه المتضمن معنى على شر الدليل الفعلي اإلتيان بمعنى الجواب  لتضمن
: ، والدليل الواقعي أهّم من الدليل القولي ؛ لذلك ُقدِّم في قوله تعالى االدعاء 

اِدِقينَ ﴿َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدنَ  والمعنى الظاهر أّن قوم {  3: هود }﴾ا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ
فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين : نوا قالوا لنوا عليه السالم 
هذا الغرض في ، وقد ُقِدم للالهتمام به لما تقّدم ذكره في دعواك ، فقّدم الجواب 

 : مواضع كثيرة ، كالشواهد القرآنية اآلنفة الذكر وهي قوله تعالى 
 {11: األعراف }﴾ْلُمْرَسِلينَ ا ِإن ُكنَت ِمَن ا﴿اْئِتَنا ِبَما َتِعُدنَ 
 {5 : الجاثية }﴿اْئُتوا ِبآَباِئَنا ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن ﴾: وقوله تعالى 
 {   : البقرة }﴿ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن﴾: وقوله تعالى 
 { 1 : قرة الب}﴾ن ُكنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدونَ ﴿َواْشُكُروا ِللَّرِه إِ : وقوله تعالى 
َبا ِإن ُكنُتم ْمْؤِمِنينَ ﴿َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن ال: وقوله تعالى   {12 : البقرة }﴾رِّ
 { 51: المائدة }﴾للَّرَه ِإن ُكنُتم ْمْؤِمِنينَ ﴿َواتَُّقوا ا: وقوله تعالى 
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  {43: ن آل عمرا}﴾ْتُلوَها ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ ﴿َفْأُتوا ِبالتَّْوَراِة َفا: وقوله تعالى 
 {15 : آل عمران }﴾اُفوِن ِإن ُكنُتم ْمْؤِمِنينَ ﴿َفاَل َتَخاُفوُهْم َوخَ : وقوله تعالى 
اِدِقينَ ﴿َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدنَ : وقوله تعالى   {11: األعراف }﴾ا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ
 {3 : دة المائ}﴾كَُّلوا ِإن ُكنُتم ْمْؤِمِنينَ ﴿َوَعَلى اللَّرِه َفَتوَ : وقوله تعالى 
 {22: يونس }َعَلْيِه َتَوكَُّلوا ِإن ُكنُتم ْمْسِلِميَن ﴾فَ ﴿: وقوله تعالى 
 {63: األنبياء }﴾نَ ﴿َفاْسَأُلوُهْم ِإن َكاُنوا َينِطُقو : وقوله تعالى 
اِدِقينَ ﴿َقاَل َفْأِت بِ : وقوله تعالى   { 3: الشعراء }﴾ِه ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ
ادِ َفْأِت ِبآيَ ﴿: وقوله تعالى   {52 : الشعراء }﴾ِقينَ ٍة ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ
 {51 : الصافات }﴿َفْأُتوا ِبِكَتاِبُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن ﴾: وقوله تعالى 
 {36: الدخان }﴿َفْأُتوا ِبآَباِئَنا ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن ﴾: وقوله تعالى 
اِدِقينَ  ا ِإن ُكنَت ِمنَ ﴿َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدنَ : وقوله تعالى   {  : األحقاف }﴾الصَّ
 {32: الطور }﴾ْثِلِه ِإن َكاُنوا َصاِدِقينَ ﴿َفْلَيْأُتوا ِبَحِديٍث مِّ : وقوله تعالى 

فقد ُقدِّم الجواب على شرطه في هذه اآليات ؛ ألّنه أريد تقديم إثبات  
 .الشيء بالدليل الفعلي لالهتمام به على إثباته باالدعاء والقول 

اطالعي تأخير الجواب المتضمن معنى الدليل إاّل في  ولم  أجد حسب 
: آل عمران }﴿ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحْبوَن اللَّرَه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَّرُه﴾: قوله تعالى 

لم ُيقدَّم الجواب المتضمن معنى الدليل ؛ ألّنه ما أريد تقديم  هويبدو أنّ {  3
على محبة اهلل ، وجاء عند توسطه بين اتباع الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

ْلَنا َعَلٰى : شرطين قبله وبعده في نحو قوله تعالى  ن ُكنُتْم ِفي َرْيٍب مِّمَّا َنزَّ ﴿َواِ 
ْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكم مِّن ُدوِن اللَّرِه ِإن ُكنُتْم  ن مِّ َعْبِدَنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة مِّ

 {3 : البقرة }َصاِدِقيَن﴾
لذلك قدِّم الجواب المتضمن له ه القرآن بأهمية اإليفاء بالعهد ؛ وقد نوّ  

{  4: النحل }﴾ِإَذا َعاَهدْتمْ  ﴿َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَّرهِ : لالهتمام به في قوله تعالى 
َوْيٌل : )حتى قال جلَّ وعال في سورة المطففين  الكيل حذَّر كثيراا من النقص فيو 
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َزُنوُهْم {  }يَن ِإَذا اْكتَاُلوْا َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن الَّذِ {  }لِّْلُمَطفِِّفيَن  َذا َكاُلوُهْم َأو وَّ َواِ 
ْبُعوُثوَن { 3}ُيْخِسُروَن  َيْوَم َيُقوُم النَّاُس { 5}ِلَيْوٍم َعِظيٍم { 2}َأال َيُظْن ُأوَلِئَك َأنَُّهم مَّ

: قوله تعالى في بالكيل لذلك قّدم الجواب المتضّمن لإليفاء  ؛ ﴾ِلَربِّ العالمين
 {35: اإلسراء }﴾ْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتم﴿َوَأ

  :قائمة المصادر والمراجع 
، لعبد اللطيف بن أبي  ئتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرةإ-

تحقيق الدكتور طارق الجنابي ، (  21: ت )بكر الشرجي الزَّبيدي 
 م421 =ه211 الطبعة األولى 

يضاا في شرا المفصل للزمخشري ، ترأليف أبري عمررو عثمران برن اإل-
ه، 626عمرررر برررن أبررري بكرررر جمرررال الررردين برررن الحاجرررب المرررالكي المتررروفى سرررنة 

تحقيرررق محمرررد عثمررران ، الطبعرررة األولرررى ، دار الكترررب العلميرررة ، بيرررروت ، لبنررران 
 م   1 

برردر الرردين بررن محمررد، ( هررر142ت)البرهرران فرري علرروم القرررآن للزركشرري -
مصررررطفى عبررررد القررررادر عطررررا ، الطبعررررة األولررررى ، دار الكتررررب العلميررررة : ق تحقيرررر

 .م 111 =ه2 2 بيروت 
حقرررق ُأصررروله ( هرررر125: ت )البحرررر المحررريط ألبررري حيررران األندلسررري، -

الررردكتور عبرررد الررررزاق المهيررردي ، الطبعرررة األولرررى ، دار إحيررراء الترررراث  العربررري، 
  .م 11 -هر3 2 بيروت،

: آن ، ألبري البركرات برن األنبراري، تحقيررقالبيران فري غريرب إعرراب القرر -
دار الكاتررررب )الهيئررررة المصرررررية العامررررة : الررردكتور طرررره عبررررد الحميررررد طرررره، الناشرررر

 .م464  -هر324 ( العربي
شررررحه ونشرررره السرررريد ( هرررر61 : ت )مشررركل القررررآن البرررن قتيبرررة  تأويرررل-

= هرررررر  21 أحمرررررد صرررررقر ، الطبعرررررة الثالثرررررة ، دار الكترررررب العلميرررررة ، بيرررررروت 
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تأويل مشكل القرآن ، ألبي محمد عبد اهلل بن مسرلم برن قتيبرة الرديتوري -
يرة ، تحقيق إبراهيم شمس الدين الطبعرة الثانيرة ، دار الكترب العلم( هر61 : ت )

 .م 111 =هر2 2 بيروت ، لبنان ، 

تررراج العرررروس مرررن جرررواهر القررراموس للسررريد محمرررد مرتضرررى برررن محمرررد -
اعتنرى برره ووضرع حواشريه الرردكتور عبرد المررنعم  (هررر15  :ت ) الحينري الزَّبيردي 

خليررل إبررراهيم واألسررتاذ كرررريم سرريد محمررد محمرررود ، الطبعررة األولررى ، دار الكترررب 
 . م 111 = هر 1 2 العلمية ، بيروت 

التبيررران فررري إعرررراب القرررران ألبررري البقررراء عبرررد اهلل برررن الحسرررين العكبرررري -
 .م115 =هر6 2 ، دار الفكر، بيروت ، (هر6 6:ت)

ريرر المعنررى السررديد  وتنرروير العقررل الجديررد مررن تفسررير الكترراب المجيررد تح-
مؤسسرررة التررراري  ( هرررر343 )محمرررد الطررراهر ابرررن عاشرررور ( تفسرررير ابرررن عاشرررور)

 .م111 =هر1 2 العربي ، الطبعة األولى ، بيروت 
محمرد كامرل بركرات، : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، تحقيق -

 .م461  -هر321 طباعة، مصر، دار الكتاب العربي لل

: ت)جررامع البيرران عررن تأويررل أي القرررآن ، لمحمررد بررن جريررر الطبررري  -
، ضررربط وتعليررررق محمرررود شررراكر، دار إحيرررراء الترررراث العربررري، بيررررروت، ( هرررر1 3

وطبعررة أخرررى تحقيررق محمررود شرراكر الحرسررتاني ، تصررحيح  .م116 = هررر6 2 
 على عاشور ، دار إحياء التراث العربي 

( هررررر 61: ت)ألحكررررام القرررررآن ، لمحمررررد بررررن  أحمررررد القرطبرررري  الجررررامع-
 م416  -هر321 الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، القاهرة، 

بررن أبرري بكررر  الجررامع ألحكررام القرررآن ، ألبرري عبررد اهلل محمررد بررن أحمررد -
تحقيررق الرردكتور حامررد أحمررد الطرراهر ، الطبعررة األولررى ، ( هررر 61:ت )القرطبرري 

 م 1 1 =ه 23 ، القاهرة  دار العلم الجديد
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: ت )على شرا األشموني (هر16  : ت )حاشية الصبان -
محمود بن الجميل، الطبعة اأُلولى، : على ألفية ابن مالك، تحقيق( هر411نحو

  م، 11  -هر 3 2 القاهرة، 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، ألحمد بن يوسرف المعرروف -

يرررق األسرررتاذ الررردكتور أحمرررد محمرررد الخرررراط  ، تحق( هرررر156:ت)بالسرررمين الحلبررري 
 .م113 -هر2 2 الطبعة الثانية ،

زاد المسير في علم التفسير،  ألبي الفرج جمال الدين عبد الررحمن برن -
وضرررع حواشررريه ، أحمرررد شرررمس الررردين ، ( هرررر541:ت)علررري برررن محمرررد الجررروزي 

 .م 11 -هر  2 الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

كافية ابن الحاجب ، لرضي الدين محمد برن الحسرن األسرتراباذي  شرا-
قررردم لررره ووضرررع حواشررريه وفهارسررره الررردكتور إميرررل برررديع يعقررروب ، ( هرررر626: ت )

  .م 111 هر 2 2 الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 
شرا التسرهيل ، تسرهيل الفوائرد وتكميرل المقاصرد ، لجمرال الردين محمرد -

تحقيرق أحمرد السريد علرري ( هرر 61: ت )برد اهلل برن مالرك الطرائي األندلسري برن ع
  ( .ت-د)، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، مصر 

شرا القصائد السبع الطوال الجاهليات ، ألبي بكر محمد بن القاسم - 
، تحقيق بركات يوسف هبود ، المكتبة العصرية ، بيروت (.1 3:ت )األنباري 
 . م112 =هر4 2 

شررررا المفصرررل  ، لموفرررق الررردين يعرررريش برررن علررري برررن يعررريش النحرررروي -
وضررررع هوامشرررره وفهارسرررره الرررردكتور إميررررل بررررديع يعقرررروب ، الطبعررررة ( هررررر623:ت)

  .م 11 =هر   2 اأُلولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
محمرد محيري الردين عبرد : شرا ابن عقيل على ألفية ابن مالرك، تحقيرق-

 .م462  -هر322 ة السعادة، مصر، ، مطبع(2 )الحميد، الطبعة 
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فتح القدير الجرامع برين فنري الروايرة والدرايرة مرن علرم التفسرير،  لمحمرد -
ضررربطه وصرررححه أحمرررد عبرررد السرررالم دار ( هرررر51  : ت)برررن علررري الشررروكاني 

 (.ت-د)الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 
( هررر21 :ت)الكترراب، أو كترراب سرريبويه، ألبرري بشررر عمرررو بررن عثمرران -
ق عبرررررد السرررررالم هررررررون، دار الكاترررررب العربررررري للطباعرررررة والنشرررررر، القررررراهرة تحقيررررر

 .م462 -م466 

، ( هرر21 :ت)الكتاب، أو كتاب سيبويه، ألبي بشرر عمررو برن عثمران -
علرق عليرره ووضررع حواشرريه وفهارسرره ، د إميررل بررديع يعقرروب ، الطبعررة األولررى ، 

 .م 444 = هر 1 2 دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 
لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويرل فري وجروه التأويرل ا-

( هرررر532:ت)، ألبررري القاسرررم جرررار اهلل محمرررود برررن عمرررر برررن محمرررد الزمخشرررري 
رتبررره وضررربطه وصرررححه ، محمرررد عبرررد السرررالم شررراهين ، الطبعرررة الثالثرررة ، دار 

 .م 113 -هر2 2 الكتب العلمية، بيروت، 
عفررررر عمررررر بررررن عررررادل الدمشررررقي اللبرررراب فرررري علرررروم الكترررراب ، ألبرررري ج -

هررر ، تحقيررق الشرري  عررادل أحمررد عبررد الموجررود، 221الحنبلرري المترروفى بعررد سررنة 
والشرري  علرري محمررد معرروض، الطبعررة اأُلولررى ، دار الكتررب العلميررة ، بيررروت ، 

 .م442 -هر4 2 

ن ، ألبررري الحسرررن سرررعيد برررن مسرررعدة المعرررروف بررراألخفش آمعررراني القرررر -
وفهارسرررره إبررررراهيم شررررمس الرررردين، الطبعررررة  وضررررع حواشرررريه( هررررر5  :ت)األوسررررط 

 .م 11 -هر3 2 األولى ، دار الكتب العلمية، بيروت،  
عرابرررره ، ألبرررري إسررررحاق الزجرررراج إبررررراهيم بررررن السررررري آمعرررراني القررررر  - ن وا 

تحقيررررق الرررردكتور عبررررد الجليررررل عبررررد شررررلبي، دار الحررررديث ، القرررراهرة ( هررررر  3:ت)
 .م112 -هر2 2 



 

 
22 

جمرررال ( هرررر 16ت)برررن هشرررام مغنررري اللبيرررب عرررن كترررب األعاريرررب ال--
محيي الدين عبرد الحميرد، : الدين يوسف بن أحمد بن عبد اهلل االنصاري، تحقيق

 .القاهرة 

محمررررد برررن يزيررررد، تحقيرررق محمررررد عبررررد ( هرررر25 ت)المبرررررد : المقتضرررب-
 م465 الخالق عضيمة، دار الكتب، القاهرة، 

قيرق تح( هرر25 : ت )المقتضب ، ألبي العبراس محمرد برن بزيرد المبررد .
حسررررن حمررررد ،ومراجعررررة الرررردكتور إميررررل يعقرررروب ، الطبعررررة األولررررى ، دار الكتررررب 

 .م 44 =ه1 2 العلمية ، بيروت ، لبنان 

عرررررادل أحمرررررد عبرررررد : تحقيرررررق( هرررررر564:ت)المقرررررّرب ، البرررررن عصرررررفور -
الموجرررود وعلررري محمرررد معررروض، الطبعرررة األولرررى ، دار الكترررب العلميرررة، بيرررروت،  

 .م442  -2 2 
ا جمرع الجوامررع ، لجرالل الردين عبررد الررحمن بررن همرع الهوامرع فرري شرر -

تحقيق الدكتور عبرد الحميرد هنرداوي ، المكتبرة ( ه  4: ت )أبي بكر السيوطي 
 .التوفيقية ، مصر القاهرة 

الوسرررريط فرررري تفسررررير القررررران المجيررررد ، ألبرررري الحسررررن علرررري بررررن أحمررررد  -
والشري   تحقيق الشي  عادل أحمد عبد الموجود( هر262:ت)الواحدي النيسابوري 

علرررررررري محمررررررررد معرررررررروض، الطبعررررررررة األولررررررررى ، دار الكتررررررررب العلميررررررررة، بيرررررررررروت،  
 .م442 =هر5 2 
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